
 

 Productinfo & Werkwijze 

WANDBEKLEDING ‘MUORRE’ - 100 % wolvilt 

MATERIAAL: 
100% wolvilt; 2, 3 of 5 mm dikte. 

WERKWIJZE: 
 

VOORBEREIDING 
 
• zorg zelf voor: een scherp mes (geadviseerd wordt een rolmes 45 mm), afplaktape, snijmat, 
snijliniaal (liefst min. 50cm), een (massief rubberen) roller (bij grotere oppervlaktes). Voor het 
aanbrengen van de lijm ontvang je een kleine gele structuurroller. Je kunt zelf eventueel een 
iets grotere aanschaffen. 
• pak het wolvilt uit zodat het kan acclimatiseren in de ruimte waar het wordt aangebracht 
• aanbevolen verwerkingscondities; zowel 24 uur vóór, tijdens, als 24 uur ná het lijmen: 

• maak de ondergrond schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij. Sterk zuigende 
ondergronden die nog geen verflaag bevatten bij voorkeur voorstrijken met een primer met 
behulp van een vachtroller of verspuiten. Butsjes zijn niet zo'n probleem, wel uitstekende 
bobbels. 
• plak randen en plinten af met afplaktape om tegen de lijm te beschermen (indien gewenst 
direct na het inlijmen weer verwijderen). Let op: verse lijmvlekken direct met water verwijderen. 
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water. 

INLIJMEN & PLAATSEN 
 
• plaats je 1 lap in totaal? Ga dan als volgt te werk:  
- breng met de structuurroller de viltlijm aan op de volledige ondergrond. Breng het vilt in de 
natte lijm aan (vraag iemand je te helpen). De lijm mag niet glazig worden of indrogen vóórdat 
je het vilt bevestigt. Na plaatsing het vilt aanrollen met een massief rubber roller. Kleinere 
oppervlaktes kun je ook met vlakke hand gladstrijken en aandrukken. 

Omgevingstemperatuur 18 - 23 oc
Wandtemperatuur 15 - 23 oc
Relatieve luchtvochtigheid 40 - 80%



 
• plaats je meerdere lappen vilt naast elkaar? Ga dan als volgt te werk: 
- idem; de banen moeten dan gestort worden geplaatst: om en om qua richting (zie afb. I) 

afbeelding I 

- let op: unikleuren kunnen eventueel overdwars worden geplaatst; gemêleerde kleuren niet! 
 
In geval van wolvilt in 2 mm dikte: 
- plaats die volgende lap niet stotend, maar ca 1-1,5 cm over de eerste heen 
- daarna over de hele lengte dubbel doorsnijden 

In geval van wolvilt in 3 en 5 mm dikte:  
- als de eerste baan geplaatst is, plaats de tweede baan op de muur in de natte lijm en schuif 
hem stotend, dicht tegen de vorige baan aan zodat de naad niet meer zichtbaar is (zie 
afbeelding II). Door het vocht in de lijm kan de naad later nog ietsje opentrekken; plaats het vilt 
dus ‘ruim’ tegen elkaar aan. 

 afbeelding II 

- snijd boven en onder het overtollige vilt af. 

NOTE : voor het bekleden van hele grote/hoge oppervlaktes met vilt is het aan te raden een 
daarin gespecialiseerd (behangers)bedrijf te zoeken. 
NOTE : een op maat geleverd product (zoals deze wandbekleding) kan niet worden 
geretourneerd. 



     Technische informatie Wolvilt & Viltlijm 

 Wolvilt 

• ZUIVER SCHEERWOL conform “international wool secretariat” 

• GIFVRIJ conform Öko-Tex Test no. 990585 

• EEG product 

• BRANDCLASSIFICATIE conform UNE 23735 Klasse M1, NEN-EN-13501 Klasse B1 

• GELUIDSABSORPTIE volgens UNE-EN ISO 354:2004 tot: 1,03α bij 10mm dik vilt, 0,82α bij 5mm dik vilt, 0,56α bij 
3mm en 0,52α bij 2mm dik vilt. 

• MARTINDALE TEST 15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465 

• PILLING Klasse 3 conform UNE-EN-ISO 12945-2-2001 

• TREKSTERKTE conform UNE-EN-ISO 13936-2 in lengterichting 2,3 in breedterichtimg 1,8 

• MAATVERANDERING bij chemisch reinigen in de lengte -1,0% in de breedthe 0,0% 

• MAATVERANDERING bij handwas (1e keer) in de lengte max. -8,0% in de breedte max. -9,5% 

• 100% RECYCLEBAAR 

Viltlijm 

deze permanente viltlijm is een dispersiecontactlijm: 

• zeer emissiearm 
• emicode ec 1 plus 
• krachtig genoeg om hoge spanningen te verdragen 
• hoge aanvangskleefkracht 
• door warmte activeerbaar 
• vorstvrij opslaan 

(bron: Hollandfelt; Delft, NL) 


